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lipca 2021 r. zmieniająca dyrektywę 

2006/112/WE w zakresie tymczasowych 
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Urz. UE L 250 z 15.07.2021, str. 1), zwana 

dalej „dyrektywą B&D”. 

 

Nr 452 w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Finansów 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zgodnie z dyrektywą VAT państwa członkowskie zwalniają z podatku od wartości dodanej (VAT) import towarów przez 

Unię Europejską (UE), Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank 

Inwestycyjny lub przez organy utworzone przez UE, do których ma zastosowanie Protokół (nr 7) w sprawie przywilejów 

i immunitetów Unii Europejskiej, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej („protokół”), w granicach i na warunkach określonych w tym protokole i umowach dotyczących jego 

wykonania lub w porozumieniach dotyczących ich siedzib, w szczególności w zakresie, w jakim nie prowadzi to do 

zakłócenia konkurencji. Zwolnienie to jest jednak ściśle ograniczone do zakupów dokonywanych do użytku służbowego i 

nie obejmuje sytuacji, w których towary i usługi są nabywane przez organy UE w celu reagowania na sytuację 

nadzwyczajną, jaką jest pandemia COVID-19, w szczególności gdy mają być udostępniane nieodpłatnie państwom 

członkowskim lub stronom trzecim, takim jak krajowe organy lub instytucje.  

Prawodawca unijny zauważył, że istnieje pilna potrzeba przyjęcia środków w celu stworzenia gotowości do działania w 

obliczu trwającego kryzysu sanitarnego. Tym samym konieczne jest zapewnienie zwolnienia z VAT importu towarów 

przez Komisję Europejską (KE), agencję lub organ ustanowione na mocy prawa UE w ramach wykonywania ich zadań w 

celu reagowania na pandemię COVID-19. Zagwarantowałoby to, że środki przyjmowane w tej sytuacji w ramach różnych 

inicjatyw unijnych nie będą napotykać ograniczeń w postaci zobowiązań z tytułu VAT, które nie mogą zostać efektywnie 

odzyskane przez te instytucje.  

Aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie budżetu UE w ramach podejmowanych w interesie publicznym działań 

nakierowanych na zwalczanie kryzysu spowodowanego  pandemią COVID-19, ustanowiono zwolnienie w celu 

przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w dyrektywie B&D. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Wydanie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i 

usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i tym samym rozszerzenie zwolnień z tytułu importu towarów przez KE, 

agencję lub organ ustanowione na mocy prawa UE, w przypadku gdy KE, taka agencja lub taki organ nabywają te towary  

w ramach wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii w celu reagowania na pandemię COVID-19, z 

wyjątkiem gdy importowane towary są wykorzystywane przez Komisję Europejską, taką agencję lub taki organ 

natychmiast lub w późniejszym terminie, do celów dalszej odpłatnej dostawy towarów, eksportu towarów i odpłatnej 

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Implementowane przepisy dyrektywy mają być jednolicie wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

 

Organy Krajowej 

Administracji 

Skarbowej 

 

 

izby administracji 

skarbowej – 16, 

urzędy celno-skarbowe - 16 

wraz z delegaturami - 45 i 

oddziałami celnymi – 143. 

własne Organy celne, w których 

będą dokonywane 

odprawy celne dot. 

towarów importowanych 

przez Komisję 

Europejską, agencję lub 

organ ustanowione na 

mocy prawa Unii 
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Europejskiej w przypadku 

gdy podmioty te importują 

te towary w ramach 

wykonywania zadań 

powierzonych im na mocy 

prawa Unii Europejskiej 

w celu reagowania na 

pandemię COVID-19. 

Dostosowanie do nowych 

zasad opodatkowania.  

 

Komisja Europejska, 

agencja lub organ 

ustanowione na mocy 

prawa Unii 

Europejskiej, w 

przypadku gdy 

podmioty te importują 

towary w ramach 

wykonywania zadań 

powierzonych im na 

mocy prawa Unii 

Europejskiej w celu 

reagowania na pandemię 

COVID-19. 

Brak danych Brak danych Bezpośrednie – na Komisję 

Europejską, agencję lub 

organ ustanowione na 

mocy prawa Unii 

Europejskiej, w przypadku 

gdy podmioty te importują 

towary w ramach 

wykonywania zadań 

powierzonych im na mocy 

prawa Unii Europejskiej w 

celu reagowania na 

pandemię COVID-19. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom publicznym z następującymi podmiotami: Business Centre Club, 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Krajowa 

Izba Radców Prawnych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Konfederacja LEWIATAN, Krajowa Izba 

Gospodarcza, Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy 

Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i 

Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów w Polsce, 

Izba Pracodawców Polskich, , Polska Izba Spedycji i Logistyki, Polska Izba Cła, Spedycji i Logistyki 
 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   



Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Rozwiązanie to hipotetycznie będzie skutkowało zmniejszeniem dochodów budżetu państwa z tytułu 

podatku od towarów i usług w 2021 r. w stosunku do stanu prawnego sprzed zmiany. Nie jest jednak 

możliwe oszacowanie tego wpływu z uwagi na trudną do przewidzenia skalę potencjalnego importu 

przez podmioty wymienione w części 4. 

Rozwiązanie to nie będzie miało wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz 

pozostałych jednostek. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
Brak wpływu projektu na rodzinę, obywateli oraz gospodarstwa domowe. 

osoby niepełnosprawne 

i starsze 

Proponowane zmiany nie będą miały wpływu na osoby niepełnosprawne i starsze. 

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy z uwagi na charakter zmian zaproponowanych 

w  rozporządzeniu. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne:  
 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

  

 informatyzacja 

 zdrowie 



Omówienie wpływu 

 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został określony na dzień 1 stycznia 2022 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na przedmiot projektu rozporządzenia nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak 

 

  


